
En gata innebär rörelse - det är gatans huvudsakliga uppgift, 
att möjliggöra för oss att ta oss runt. Att ta till vara på den 
rörelsen genom att sänka tempot och gestalta en plats som 
bjuder in människor till att stanna upp och utforska - tror vi kan 
skapa en ny mötesplats i staden.

Sänka tempot
Gatan med sin tydliga axialitet ger rörelsen som sker där en 
tydlig riktning. I vårt förslag vill vi bryta upp den riktningen 
genom att låta en gång- och cykelbana röra sig mjukt från 
sida till sida och bilda en central rörelse genom gatan. Gången 
bildas genom att resten av vägbanan grusas upp till höjden 
av trottoarkanten. Gruset ger en möjlighet att kliva av från den 
regisserade rörelsen och sakta in. 

Spontanitet
Att skapa en miljö som är lekfull och bjuder in till spontanitet 
tror vi kan skapa oväntade möten. Här görs det genom att 
placera ut träblock som beroende på hur de förhåller sig till 
varandra skapar sittplatser, ryggstöd och bord men agerar 
även rumsbildande och bjuder in till att utforskas. Vi har valt att 
endast ha ett fåtal programmerade aktiviteter till förmån för de 
mer oprogrammerade ytorna som modulblocken ger - för att 
skapa mer inkluderande plats.

Små och stora rum 
Att hitta de små rummen i det stora gaturummet att ta i 
anspråk  - men även de större rummen att vara en del av, 
ser vi som viktiga delar för att skapa bra mötesplatser. I vårt 
förslag bildar upphöjda ringar i samverkan med träblocken rum 
i olika skalor. Vi låter en större ring tillsammans med träblocken 
bilda ett litet torg som blir en central del av gestaltningen.

Värme och ljus
Värme och ljus är något som ofta saknas i våra stadsrum 
under vinterhalvåret. Vi ser dessa två som nyckelfaktorer för 
att skapa en tilltalande plats som fungerar även under kalla 
och mörka dagar. Genom att på ett fåtal platser placera ut 
uppvärmda bänkar med en tunn granitskiva som är bakbelyst 
kombinerar vi de faktorerna - samtidigt som de i sig kan skapa 
ett intresse och bli en mötesplats. 

Vi har valt att omforma en del av Norr-
tullsgatan som ligger direkt norr om 
Odenplan. Gatan har förhållandevis 
låg andel bil- och cykeltrafik och hög 
en andel fotgängare. Den är även till 
viss del kommersialiserad i bottenplan, 
vilket ger gatan en mer offentlig karak-
tär. Med sin närhet till Odenplan har 
gatan förutsättningar för att bli en mö-
tespunkt. Gatan kan fungera som en 
koppling mellan stadsdelar och även 
ses som en fortsättning av Drottning-
gatans stråk norrut.
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Den redan befintliga vägbanan (A) utgör 
markbeläggningen för gång- och cykelbanan.

Vägbanan grusas i höjd med trottoarkanten. 
Gruset (B) blir ett effektivt sätt att enkelt för-
ändra markbeläggningen bort från vägbanans 
lappade asfalt och ge ett mer sammanhål-
let intryck. Ändringen av markbeläggningen 
bidrar även till att skapa ett lugnare tempo på 
gatan.

På den nya gångbanan lämnas asfalten fri. 
Två stålkanter  (C) skiljer gruset från asfalten 
och markerar gången. Ledljusband placeras 
mellan stålkanterna som förstärker gången 
och dess rörelse.

Träblocken (D) består av sammansatta trä-
skivor och har längden 240 cm, bredden 80 
cm och höjden 40 cm. Blocken förankras i 
varandra samt i marken, men är tänkta att lätt 
kunna separeras för att kunna förflyttas eller 
anpassas efter tillägg.

De uppvärmda blocken (E) har samma di-
mensioner som träblocken. Stommen utgörs 
av ett material som släpper igenom ljus och 
har god värmeledningsförmåga, förslags-
vis glas. På insidan placeras värmeslingor 
vars värme leds genom glaset ut till en tunn 
granitskiva som ligger utanpå stommen. Inuti 
stommen placeras ljuskällor som bakbelyser 
granitskivan.

Planteringsblocken (F) liknar träblocket, men 
ovansidan är öppen och blocket fylls med 
jord. 

Stålvajrar (G) spänns upp mellan en del av 
stålringen och marken vilket skapar en spaljé 
för klätterväxter och förstärker rumsligheten. 
Vintergröna klätterväxter bidrar till en mer le-
vande vintermiljö.

Stålringen (H) består av en inre bärande ring 
och en yttre ring. Mellan ringarna placeras led-
ljusband som ger ett indirekt ljus som lyser upp 
konstruktionen men ger även ljus till platsen.


